Workshop: 'Media afspelen met Ubuntu 12.04'
door hcc!-lid: Joep Luijten op 7-2-2013
voor hcc!ijssellanden in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031HL Zwolle.

Samenvatting, door Joep Luijten
De vorige keer is ingegaan op het installeren van Ubuntu, de keuze uit
de verschillende desktopomgevingen waaruit gekozen kan worden en heb ik
de nieuwe Unity desktop gedemonstreerd waar Ubuntu mee is uitgerust.
Hoewel na installatie al veel software aanwezig is moet eerst nog het
een en ander voor geïnstalleerd worden voor genoemde media afgespeeld
kunnen worden.
In deze worskhop is daarom aan de orde gekomen
- hoe nieuwe software is te installeren:
via het Ubuntu Software Centrum (eenvoudigste methode). Met het
toevoegen van nieuwe 'repositories' kun je meer pakketten installeren
dan standaard in de Ubuntu software centrum zitten.
via Synaptic (iets moeilijker, maar je kunt specifieke pakketten kiezen)
via de command line (ingewikkeldst, vaak nodig als je iets wilt
installeren dat niet standaard als pakket aanwezig is).
via het met de hand downloaden van een deb-bestand en dit installeren
(windows methode).
- hoe mediabestanden afgespeeld kunnen worden in Ubuntu. MP3, DVD's en
Flash speelt Ubuntu namelijk niet zomaar af.
Zoek hiervoor het pakket Ubuntu Restricted Extras via het Ubuntu
Software Centrum en installeer het. Vervolgens pakket libdvdcss2 nog
installeren, waarmee DVD's afgespeeld kunnen worden die zijn beveiligd
met CSS. Bij speelfilms op DVD, is dat vaak het geval.
Een hele goede site voor beginners en gevorderden die bovenstaande
stappen beschrijft is: https://sites.google.com/site/computertip/
-Tenslotte heb ik laten zien dat ook een groot aantal
Windows-programma's kunnen draaien onder Ubuntu. Installeer hiervoor het
programma Wine met behulp van het Ubuntu Software Centrum. Vervolgens
download je het Windows-programma op de klassieke Windows manier
(opzoeken en downloaden vanaf Internet) en dubbelklikken op het
icoontje, zoals je gewend bent van Windows. Helaas draaien lang niet
alle Windows-programma's via Wine. Kijk op de site van Wine
(http://appdb.winehq.org/index.php, engelstalig) welke programma's goed
draaien.

